Handledning för myndigheters hantering av
rättsfrågor vid elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering börjar bli vanligt inom både offentlig
och privat sektor.
Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter senast
från den 1 juli 2008 ska hantera sina inkommande och utgående
fakturor elektroniskt. Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
har beslutat om en standard för e-fakturor i staten, och det är
Svefakturan eller formellt SFTI Basic Invoice.
För att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer vid övergång
till elektronisk fakturering och underlätta hanteringen av
e-fakturor har denna handledning utarbetats inom ramen för
arbetet med att främja användningen av elektronisk handel och
e-fakturering som ESV, Sveriges Kommuner och Landsting och
Verva bedriver under begreppet SFTI (Single Face To Industry).
Det har skett inom en arbetsgrupp med företrädare för ESV,
Bokföringsnämnden, Riksarkivet, Skatteverket, Föreningen
Sveriges Kommunalekonomer, Sveriges Kommuner och
Landsting, Verva samt några advokat- och revisionsbyråer.
I handledningen redovisas hur e-fakturor, speciellt Svefakturan,
kan användas enligt gällande rätt. Det gäller såväl enligt
redovisningslagstiftning som civilrätt samt frågor om
mellanaktörer, konvertering, arkivering och gallring.
Denna handledning riktar sig i första hand till verksamhets
ansvariga inom offentlig sektor som inför eller redan använder
elektroniska rutiner för att hantera fakturor: huvudsakligen
jurister, ekonomer och IT-ansvariga. Handledningen kan
dessutom vara av intresse för leverantörer och revisorer med
flera som är verksamma på området.
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Förord

Elektronisk fakturering börjar bli vanligt inom såväl offentlig som privat
sektor.
Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter senast från den
1 juli 2008 ska hantera sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Datumet är tidigarelagt ett år mot tidigare beslut. Verket för
förvaltningsutveckling (Verva) har i en föreskrift beslutat om standard
för e-fakturor i staten och det är Svefakturan eller SFTI Basic Invoice
som den formellt kallas. Ekonomistyrningsverket (ESV) har upphandlat fakturaväxel samt elektroniskt fakturahanteringssystem för statliga
myndigheters behov.
I syfte att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer vid övergång till
elektronisk fakturering och underlätta hanteringen av e-fakturor har
denna handledning utarbetats inom ramen för arbetet med att främja
användningen av elektronisk handel och e-fakturering som ESV, Sveriges Kommuner och Landsting och Verva bedriver under begreppet SFTI
(Single Face To Industry). Det har skett inom en arbetsgrupp med företrädare för ESV, Bokföringsnämnden, Riksarkivet, Skatteverket, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, Sveriges Kommuner och Landsting,
Verva samt några advokat- och revisionsbyråer. Efter det att handledningen remissbehandlats har ESV, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Verva beslutat att ge ut den.
I handledningen redovisas hur e-fakturor, med särskilt fokus på Svefakturan, kan användas enligt gällande rätt. Det gäller såväl enligt redovisningslagstiftning som civilrätt samt frågor om mellanaktörer, konvertering, arkivering och gallring.
Det är vår förhoppning att handledningen ska kunna vara till ledning
vid införandet av elektronisk fakturering.
Stockholm i mars 2007
ESV

Sveriges Kommuner och Landsting

Verva



1 Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

För att den offentliga förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag måste
myndigheter och andra rättssubjekt genomföra upphandlingar och ingå
avtal om anskaffning av olika nyttigheter, t.ex. inköp av kontorsmateriel.
Leverantören sänder en faktura när en vara har levererats eller en tjänst
har utförts för att få ersättning för den utförda prestationen.
Hittills har fakturor huvudsakligen sänts på papper med vanlig post
eller elektroniskt genom Electronic Data Interchange (EDI) på överenskommet, strukturerat sätt. Fakturan har då ingått i inköpsprocessen, och
EDI har ofta använts för både order, bekräftelser, leveransaviseringar och
fakturor. Förutom sådan integrerad elektronisk handel (e-handel) börjar
nu elektronisk fakturering bli vanlig utan föregående integrerade processer. Enligt beslut av regeringen ska statliga myndigheter från den 1 juli
2008 hantera sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt.
De rutiner som använts för EDI-fakturor har i många fall utvecklats
inom ramen för SFTI, Single Face To Industry – ett arbete som bedrivs i
samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Verket för förvaltningsutveckling (Verva; tidigare Statskontoret) och Ekonomistyrningsverket (ESV). Standard för e-handel i offentlig sektor baserad på EDI
rekommenderas under begreppet SFTI.
För att komplettera elektronisk handel baserad på EDI har en standard
för att hantera enkla elektroniska fakturor (nedan e-fakturor) nu utvecklats inom ramen för SFTI med stöd av en arbetsgrupp med företrädare för
köpare, säljare, IT-företag och banker. Denna standard har två delar som
kan beskrivas som
¢ en Svefaktura, som består av ett innehåll i visst format (jfr något förenklat en fakturatext på en blankett), och
¢ en Transportprofil för hantering av e-fakturor (jfr något förenklat
kuvert, brevlåda och kvittenser).


Electronic Data Interchange innebär överföring av elektroniska meddelanden på strukturerat sätt.

 Elektronisk fakturering

Syftet med denna handledning är att belysa rättsfrågor kring e-fakturering och särskilt med fokus på Svefakturan i syfte att förenkla hanteringen av e-fakturor. Svefakturan bygger på en basversion där innehållet
har definierats så att sändare och mottagare inte behöver träffa någon
överenskommelse på förhand för att förstå och utväxla sådana fakturor;
jfr dock att faktura, enligt 11 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200; ML),
får överföras på elektronisk väg endast om mottagaren godkänner det.
Det finns också en utökad version av Svefakturan. För att parterna ska
kunna tolka ett utökat innehåll behöver de träffa en överenskommelse.
Svefakturans format bygger på standarden Universal Business Language (UBL) som kan beskrivas som en syntax (jfr blanketter och formulär
eller, för den tekniskt bevandrade, UN/EDIFACT). Eftersom Svefakturans innehåll och format följer överenskomna regler kan uppgifterna
behandlas så att ankomsthantering och diarieföring sker automatiserat.
Kontroll av mottagna fakturor och attestering utförs emellertid vanligtvis
manuellt.
Transportprofilen består av regler om hur försändelser förs över mellan parter som använder standarden. Denna profil kan, vid en förenklad
beskrivning, delas in i rutiner för att hantera ”kuvert” respektive affärs
dokument när fakturor, kvittenser och felmeddelanden sänds och mottas.

En standard som
har två delar
Svefakturan; dvs
en handling
Ett innehåll
(fakturatext)
Basversion

Transportproﬁlen; dvs
en transportlösning

Ett format (UBL)
(jfr en blankett)
Utökad version

Jfr rutiner för:

Kuvert

Kvittenser

Aﬀärsdokument

Svefakturans lösningar för innehåll, format och transport är ett komplement till de standardiserade rutinerna för EDI och ett alternativ till
att använda pappersbaserade rutiner där adressaten skannar mottagna
fakturor.
För att Svefakturan ska kunna användas enkelt, kostnadseffektivt och
med förutsägbara verkningar är det viktigt att de rättsliga förutsättningarna är klarlagda och att rutinerna är anpassade till de aktuella regelverken. Parterna behöver veta vem som bär risken för en Svefaktura eller en
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kvittens i olika led av hanteringen, vilka rättsverkningar som uppkommer och om särskilda EDI-avtal behövs (i EDI-avtal regleras form och
teknik för utväxling av EDI-fakturor och andra e-fakturor). En genomlysning har visat att gällande rätt bör kunna fungera på motsvarande sätt
som vid användning av traditionella pappersbaserade fakturor. Vid en
eventuell tvist görs den slutliga bedömningen av domstol. En part som
kan bevisa att en viss hantering ägt rum har en processuell fördel i förhållande till den andra parten. Av denna anledning är vissa informations
säkerhetsfrågor vid elektronisk fakturering viktiga att beakta och lösa.
I denna handledning redovisas hur Svefakturan, Transportprofilen och
andra liknande rutiner samt avtal för att använda dessa kan anpassas till
gällande rätt. Anknytande frågor om mellanaktörer, redovisning, konvertering och gallring tas också upp. Handledningen tar sikte på meddelanden som mottas av myndigheter. Med myndigheter avses här såväl
statliga som kommunala och landstingskommunala myndigheter.
De civilrättsliga frågor som blir aktuella när Svefakturan och Transportprofilen används är av samma slag som de förvaltningsrättsliga frågor
som behandlas i E-nämndens vägledning för service och hantering av inkom
mande handlingar m.m. (e-nämnden 05:02; i det följande ”inkommandeväg
ledningen”). Se www.verva.se.
E-nämnden upphörde den 31.12.2005 och dess verksamhet inryms
numera i Verva. Vi hänvisar därför i vissa avsnitt nedan till inkommande
vägledningen, där ledning ges från förvaltningsrättsliga utgångspunkter
beträffande motsvarande juridiska och tekniska frågor.
För närmare information om berörda regelverk hänvisas även till boken E-handel, Redovisning och juridik (Sveriges Kommuner och Landsting, ESV och Kommentus Förlag 2006) och till www.esv.se,
www.ehandel.skl.se och www.verva.se.

1.2

Målgrupp

Denna handledning riktar sig i första hand till verksamhetsansvariga
inom offentlig sektor som inför eller redan använder elektroniska rutiner
för att hantera fakturor: huvudsakligen jurister, ekonomer och IT-ansvariga. Handledningen kan dessutom vara av intresse för leverantörer och
revisorer med flera som är verksamma på området.



Med mellanaktörer avses olika tredjeparter såsom leverantörer av Value Added Network
(VAN-leverantörer) och fakturaväxlar m.m.
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2 Mottagande av e-fakturor

2.1

Tillträde till en mottagningsfunktion m.m.

En myndighet som tar emot e-fakturor måste ha en funktion för automatiserad behandling som anvisas som mottagningsställe för dessa försändelser (mottagningsfunktionen). Det är där försändelserna kommer in
och förs vidare till andra system, t.ex. ekonomisystem eller system för
e-handel eller ärendehantering.
Kommentar: Jfr 3.3 och 3.10 samt inkommandevägledningen 4.2.
En myndighet kan av sakligt motiverade administrativa skäl eller säkerhetsskäl begränsa åtkomsten till en funktion för att ta emot e-fakturor
så att endast den som på förhand har godkänts av myndigheten eller
legitimerat sig elektroniskt ges tillgång till mottagningsfunktionen. En
myndighet kan av samma skäl ha brandväggar, intrångsdetekteringssystem eller liknande som hindrar att vissa försändelser tas emot.
Kommentar: Jfr inkommandevägledningen 2 och 6.6.

2.2 Godkännande av elektronisk fakturaöverföring
En myndighet bör underlätta en rationell hantering av e-fakturor genom
att tydligt ange i sina kontakter med affärspartners och i övrig information, t.ex. på webbplatser, under vilka förutsättningar myndigheten enligt
11 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200; ML) godkänner att faktura
överförs på elektronisk väg.
Det är viktigt att myndigheter lämnar tydlig och lätt tillgänglig information om vad myndigheten kräver för att godkänna e-fakturor.
Ett godkännande kan lämnas skriftligen, muntligen eller genom s.k.
konkludent handlande, dvs. att godkännandet kommer till stånd utan att
uttryckas i tal eller skrift.


En annan vanlig benämning för ärendehantering i dessa sammanhang är EFH-system
(elektroniskt fakturahanteringssystem).
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Kommentar: Rutinerna bör anpassas till behoven. När ett affärsavtal finns
mellan parterna är rutinerna ofta reglerade i avtalet. Finns det inget sådant avtal
ser rutinerna normalt annorlunda ut. I praktiken kan en myndighet då lämna sitt
godkännande i samband med information till sin leverantör vid inköpet eller i
samband med kontakter som tas mellan parterna för att komma överens om de
praktiska detaljerna för att sända och ta emot e‑fakturor.
En myndighet behöver informera sina leverantörer när ändringar sker i myndighetens rutiner på området. Sådan information bör lämnas bl.a. på myndighetens webbplats och i information som sänds till nya leverantörer.
Generella krav i lag på att lämna information vid kommunikation på elektronisk väg redovisas i E-nämndens Vägledning för information som enligt lag ska
lämnas på webbplatser (e-nämnden 05:04). Se www.verva.se.

2.3 Tydliga regler, rutiner och gränssnitt
Redan innan rutiner för e-fakturering tas i bruk bör tydlig information
ha lämnats om vilka regler som avses gälla och hur rutinerna fungerar, så
att parterna kan veta vem som står risken för att en faktura försenas, förvanskas eller inte kommer fram till mottagningsfunktionen och vilken
verkan en kvittens har (jfr kommentaren till 2.2).
Programvaror och användargränssnitt för att upprätta, transportera,
ta emot och granska e-fakturor bör vara utformade på ett enhetligt och
tydligt sätt. Syftet med Svefakturans basversion är att ge ett tydligt
gränssnitt och förutsättningar som alla ska kunna förstå och hantera. En
part som sänder en Svefaktura i basversion ska därför kunna utgå från
att en motpart som har infört Svefakturan och Transportprofilen har
funktioner för att motta och hantera Svefakturans innehåll och format
enligt standarden.
Kommentar: E-nämndens Vägledning för användargränssnitt som uppfyller
legala krav (e‑nämnden 04:03) ger information om hur gränssnitt, som användare
ser och behöver förstå, kan förenklas och förtydligas. Se www.verva.se.

En utställare av fakturor som inför funktioner för e-faktura – som avviker från Svefakturans basversion eller med användning av programvaror
eller andra tekniska hjälpmedel som inte stöder Svefakturans eller Transportprofilens hela funktionalitet – kan dock inte utgå från att mottagaren kan förstå och hantera detta material. Utställaren bör därför tydligt
informera mottagaren om vad som krävs för att kunna behandla och läsa
fakturorna. En mottagare som upptäcker att en annan version används
än den avsedda bör underrätta avsändaren om detta. Även i andra fall bör
mottagaren underrätta en sändare som uppfattat förutsättningarna för
informationsutbytet felaktigt.
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Kommentar: Det är viktigt att sändare och mottagare av e-fakturor är aktiva
för att undanröja fel och missförstånd. Den som sänder en utökad version av
Svefakturan bör tydligt ange detta samt om Svefaktura (i basversion) används med
eller utan Transportprofilen. Lämnas inga besked om detta kan mottagaren missa
fakturainformation, antingen så att viss information inte bevaras eller så att den
inte upptäcks för att programvarorna är utformade endast för basversionen eller
beroende av Transportprofilen. En mottagare som ser att sändaren felaktigt tror att
allt fungerat behöver underrätta sändaren om felet.

2.4 Överenskommelser om överföringen av
e‑fakturor
Parter som utväxlar fakturor elektroniskt kan behöva avtala om vilka
rutiner som ska gälla för överföringen och vem som ska stå risken vid
fel eller försummelse (jfr 3.10 och 4.4 samt 2.2 beträffande godkännande
enligt 11 kap. 6 § ML av elektronisk fakturering).
Kommentar: Den som inför rutiner för elektronisk fakturering behöver
överväga i vilken omfattning avtal behöver träffas rörande rutiner och ansvar. Av
följande kapitel framgår dock att gällande rätt ofta kan tillämpas utan särskilda
villkor.
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3 Civilrättslig verkan av e-faktura

3.1

Den civilrättsliga regleringen

De civilrättsliga reglerna om köp och avtal är tillämpliga även i elektronisk miljö. Dessa regler gäller också för avtal som myndigheter har ingått
med företag om köp av varor och tjänster. Vid en rättslig prövning av det
privaträttsliga mellanhavandet – t.ex. av betalningsskyldighet, förfallodag
och rätt till ränta – gäller alltså vanliga civilrättsliga regler, och parterna
behandlas på samma sätt även när en part är en myndighet.
Kommentar: Den offentliga upphandlingsproceduren enligt lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling omfattar endast processen fram till det att avtal har
tecknats, en procedur som styrs av förvaltningsrätten. Den efterföljande tillämpningen av avtalet faller under den civilrättsliga regleringen.

För andra frågor – t.ex. frågor om offentlighetsinsyn, redovisning och bevarande och gallring – finns särskilda regler för myndigheter. Dessa regler
gäller även när prövningen av en sådan fråga rör en e-faktura.
Kommentar: När Svefakturan används är det alltså i första hand civilrättsliga
regler som gäller. Avgörande är emellertid vilken rättsfråga som ska bedömas.

3.2 På vems risk går en försändelse?
En e-faktura överförs på avsändarens risk medan en reklamation däremot
sänds på mottagarens risk. Denna riskfördelning
¢ gäller för såväl förseningar och förvanskningar som för försändelser
som inte alls kommer fram, och
¢ tillämpas vid bedömningen av om en e-faktura har kommit till handa
enligt allmänna avtalsrättsliga regler och om en köpare har fått en
räkning, med den bevisverkan det kan föra med sig (47 § köplagen).
Kommentar: Mottagaren bär från den tidpunkt när e-fakturan kommit till
handa risken för bristande kunskap om meddelandets innehåll. Denna tidpunkt
kan också vara av betydelse för rättsverkan av en faktura enligt köplagen och för
beräkning av ränta (jfr 3.7).
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När rättsverkningar kan uppkomma redan till följd av att en handling har
avsänts måste den ha sänts på ändamålsenligt sätt för att få sådan verkan.
Kommentar: Juridiska verkningar uppkommer vid reklamation redan när en
handling har avsänts, alltså inte först från det att handlingen kommit mottagaren
till handa. En part som har infört funktioner för Svefakturor och godtar sådan fakturering har inte därmed funktioner för att kunna hantera reklamation via samma
kanal. Har parterna inte kommit överens om annat får därför ett bestridande av en
faktura i praktiken sändas via samma kanaler som vid traditionell fakturering, t.ex.
vanlig post.

3.3 Till handa – en mottagningsfunktion
En e-faktura anses ha kommit en myndighet/köpare till handa när den
har nått den funktion för automatiserad behandling som myndigheten/
köparen har anvisat som mottagningsställe för sådana försändelser (mottagningsfunktionen).
Kommentar: Jfr 3.10 samt inkommandevägledningen 4.2 och 6.2.1. När Svefakturan används tillsammans med Transportprofilen framgår det entydigt av standarden när mottagningsfunktionen har nåtts. Det är när mottagningsfunktionen
registrerat försändelsen, ögonblicket efter att mottagarens system kontrollerat att
försändelsen på kuvertnivå nått fram på ett korrekt och felfritt sätt. När transportprofilen inte används nås mottagningsfunktionen vanligtvis när det system som
mottagaren anvisat för denna funktion har registrerat försändelsen; jfr 3.4.

3.4 Mottagningsfunktionens placering
Den som ställer ut en e-faktura står för risken för försändelsen till dess
den har kommit mottagaren till handa. Därför bör mottagningsfunktionen ges en sådan plats och utformning i mottagarens system att risken
för avsändaren begränsas om fel eller brister i behandlingarna uppkommer efter det att en försändelse har nått mottagarens informationssystem
utan att ha kommit fram till mottagningsfunktionen.
Kommentar: Mottagningsfunktionen bör inte placeras eller utformas så att
inkommandepunkten senareläggs eller att risker för fel eller brister annars skjuts
över på avsändaren; jfr 3.10 och inkommandevägledningen 4.4 och 6.2.5.

3. Civilrättslig verkan av e-faktura 15

3.5 Fel adress, anrop eller format
Om en e-faktura, kvittens eller liknande sänds till fel elektronisk adress
eller till rätt adress men med fel anrop eller format – t.ex. till rätt server
men till en okänd s.k. port eller sida som dessutom kan vara stängd av
t.ex. säkerhetsskäl – bör meddelandet inte anses avsänt på ändamålsenligt
sätt eller ha kommit till handa, om meddelandet hindras från att komma
in.
Kommentar: Jfr inkommandevägledningen 4.5 och 6.2.2.

3.6 Skydds- eller kontrollåtgärder hos mottagaren
Tekniskt skydd (brandväggar och liknande) finns ofta på båda sidor om
mottagningsfunktionen, dvs. både mot Internetsidan och mot organisationens interna nät.
En e-faktura, kvittens eller liknande som hindras från att nå en mottagningsfunktion till följd av sådana skydds- och kontrollåtgärder hos
mottagaren (som behandlingar i brandväggar, virusprogram eller intrångsdetekteringssystem) bör inte anses avsänd på ändamålsenligt sätt
eller ha kommit till handa.
Kommentar: Jfr inkommandevägledningen 4.6 och 6.2.3. Lägg märke till att
rutinerna för kvittens inte får utformas så att kvittens lämnas även i fall där ett
meddelande stoppas till följd av skydds- och kontrollåtgärder. Om lösningen är
sådan att fördjupade skydds- och kontrollåtgärder slår till först efter det att en
kvittens redan hunnit avlämnas, måste meddelandet reklameras manuellt.

3.7 Förfallodag och verkan enligt räntelagen
För penningfordringar som grundas på civilrättsliga mellanhavanden
gäller räntelagen (1975:635) och den gäller även när fakturering sker
elektroniskt.
Så länge annat inte har avtalats förfaller en fordran till betalning och
börjar löpa med ränta från den dag som infaller trettio dagar efter det
att borgenären har avsänt e-fakturan, förutsatt att fakturan har kommit
gäldenären till handa.
Kommer fakturan inte till handa kan den skickas på nytt. Följden blir
normalt endast att ränta inte utgår under viss tid och att borgenären får
betalt något senare. Det torde bli ovanligt att preskription eller liknande
rättsverkningar inträder till följd av fel i överföringen av en e-faktura.
Kommentar: Brister i detta sammanhang får normalt endast obetydlig verkan
jämfört med hinder vid överföringen av t.ex. en accept. Skyldigheten att betala för
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en vara eller en tjänst är inte i sig beroende av att en räkning kommit mottagaren
till handa. Betalningsskyldigheten uppstår redan i och med avtalet, t.ex. om köp
av en vara. Frågan blir endast när skyldigheten inträder för gäldenären att prestera
mynt och sedlar eller att betala via t.ex. konto och från vilken dag ränta löper, om
förfallodag inte är bestämd i förväg.

3.8 Elektronisk kvittens
När en Svefaktura har överförts till mottagaren (se 3.3) med stöd av
Transportprofilen sänder mottagaren en elektronisk kvittens till avsändaren. Kvittensen sänds utan att försändelsen har öppnats hos mottagaren. Det kan därför i nästa steg visa sig att mottagen faktura inte är
läsbar.
Kommentar: Avsändaren står risken om e-fakturan översänts i ett format
som mottagaren inte kan läsa eller om den förvanskats innan den kom till mottagningsfunktionen (se 3.2).

Transaktionsmönstret för Svefakturor som överförs med Transportprofilen bygger på att mottagaren utan dröjsmål ska underrätta avsändaren om
en kvitterad försändelse visar sig innehålla en faktura som inte är läsbar.
Denna skyldighet kan följa av t.ex. avtal eller partsbruk.
Kommentar: Om en försändelse innehåller ett meddelande som mottagaren inte kan läsa, brukar mottagaren i praktiken begära ett nytt meddelande.
En begäran om rättelse och svar med ett korrekt meddelade kommer vanligtvis
avsändaren till handa inom kort. Sådan hantering av fel sker ofta enligt rutiner
som framgår av systemdokumentationen (se 4.3).
I den mån parterna träffar särskilt avtal om rutinerna för e-fakturering bör
denna skyldighet att underrätta om fel i överföringen tydligt anges.

Den som har sänt en Svefaktura med stöd av Transportprofilen och fått
kvittens utan att därefter höra av mottagaren kan alltså ha fått fog för
att lita på att mottagaren kunde läsa fakturan. En mottagare, som förstår
att en avsändare på felaktiga grunder har inrättat sig utifrån att en läsbar
faktura kommit fram, kan behöva underrätta avsändaren om felet för att
undgå rättsverkningar av den oläsliga fakturan.
Kommentar: Underlåter mottagaren att underrätta avsändaren om felet kan
t.ex. bevisverkan av faktura uppkomma enligt köplagen eller ränta börjar löpa
(se 3.2). Eftersom förutsättningarna kan vara olika från fall till fall kan rättsläget
inte anges närmare.


Med ”inte läsbar” avses att e-fakturan har fel format eller struktur eller på annat sätt är
oläsbar.
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I den mån parterna träffar särskilt avtal om rutinerna för e-fakturering bör
rättsverkan av underlåtenhet att underrätta om fel tydligt anges.

I många fall sker överföringar av e-fakturor med andra rutiner än Transportprofilen. För dessa fall bör motsvarande bedömningar kunna göras.
Det kan emellertid finnas skillnader, t.ex. så att även fakturaformat m.m.
har kontrollerats innan kvittens sänds.
Kommentar: När andra rutiner än Transportprofilen används, uppkommer
motsvarande frågor. De får lösas från fall till fall. Om mellanaktörer tillhandahåller
berörda mottagningsfunktioner – kanske så att samma mellanaktör tillhandahåller
både sändarens och mottagarens mottagningsfunktioner och kommunikationslösningar i övrigt – kan olika frågor uppkomma som kan behöva regleras i avtal, i den
mån inte vedertagna lösningar annars kan bli bindande till följd av t.ex. partsbruk
eller handelsbruk på området.

3.9 Registrera händelser
Den som sänder eller mottar e-fakturor bör registrera händelser och bevara
uppgifterna i den omfattning som behövs för att enkelt kunna klarlägga
vem som står risken för ett fel eller en brist i hanteringen av en e-faktura.
Sådan registrering är viktig från bevissynpunkt vid en eventuell tvist mellan
parterna. Registrering av ekonomiska händelser utgör även en del av den
behandlingshistorik som krävs enligt den statliga bokföringsförordningen.
Kommentar: Jfr inkommandevägledningen 4.8 och 6.3.

3.10 Utkontraktering, konvertering och avtal
En myndighet som anlitar en mellanaktör, t.ex. för att sända, ta emot eller
konvertera e-fakturor, svarar civilrättsligt i förhållande till en motpart för
de åtgärder som mellanaktören vidtar, som om myndigheten hade utfört
åtgärden själv. Detta innebär att konvertering som utförs av en mellan
aktör får ske endast på uppdrag av den som anlitar mellanaktören.
Uppdraget till mellanaktören bör regleras i ett skriftligt avtal; jfr 30 §
personuppgiftslagen (1998:204).
Om en myndighets mottagningsfunktion finns hos en mellanaktör i
stället för hos myndigheten, kommer en e-faktura till handa redan när
den nått mottagningsfunktionen hos mellanaktören. På motsvarande sätt
vidtar mellanaktören åtgärden att sända en e-faktura för sin huvudmans
räkning.
Kommentar: Jfr 4.4 och inkommandevägledningen 5.11 och 6.7 sista stycket.
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4 Frågor om redovisning

4.1

Bokföringsskyldighet

För alla ekonomiska händelser (affärshändelser) ska det finnas verifikationer. De ekonomiska händelserna ska bokföras löpande för att göra
det möjligt att överblicka verksamhetens resultat och ställning. Det
ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter. Det ska också finnas
dokumentation av redovisningssystemet (systemdokumentation) samt
behandlingshistorik.
Detta gäller när e-fakturor sänds och mottas. E-fakturan ska användas
som verifikation av den ekonomiska händelsen.
Kommentar: Bestämmelser om bokföring för staten och de olika organ i vilka
staten framträder finns i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. För
kommunerna, landstingen och kommunalförbunden gäller i stället bestämmelserna i lagen (1997:1614) om kommunal redovisning medan företagen är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Beträffande faktura finns dessutom
regler i skatteförfattningar, t.ex. mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483). Av dessa regler följer att myndigheter är bokföringsskyldiga
och skyldiga att upprätta faktura samt att de ska fullgöra sin bokföringsskyldighet
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Andra regelverk kan
också bli tillämpliga på e-fakturor, t.ex. bestämmelserna om allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och arkivlagen (1990:782), om
uppgifter enligt sekretesslagen (1980:100), om räkningar enligt köplagen och om
urkunder enligt brottsbalken.
En myndighet som sänder och tar emot e-fakturor måste anpassa sina rutiner
så att de blir förenliga med alla dessa regelverk.
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4.2 Mottagen e-faktura
4.2.1 Regler om bevarande och gallring för kommuner och
landsting
Regler om kommuners arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Där föreskrivs att allmänna handlingar ska bevaras,
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna
handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov (3 § i arkivlagen). Allmänna handlingar
får emellertid gallras under förutsättning att föreskrivna bevarandemål
kan tillgodoses (10 § i arkivlagen). Respektive kommun- och landstingsfullmäktige har rätt att föreskriva om hur arkivlagens bestämmelser ska
tillämpas.
För räkenskapsinformation finns dessutom särskilda regler i lagen
om kommunal redovisning. Enligt lagen om kommunal redovisning ska
räkenskapsinformation bevaras under minst 10 år. Byte av lagringsform
beträffande mottagen räkenskapsinformation i elektronisk form – t.ex.
genom att skriva ut på papper och gallra det elektroniska materialet
– får inte ske förrän från och med det fjärde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Skatteverket får, efter ansökan,
meddela dispens för förtida förstöring av räkenskapsinformation; se
Skatteverkets allmänna råd och meddelande om tillstånd för kommuner,
kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation (SKV A 2005:30 och SKV M 2005:26).
Räkenskapsinformation är t.ex. verifikation och handling m.m. som
en verifikation hänvisar till, avtal och andra handlingar av särskild betydelse och sådana uppgifter som i övrigt är av betydelse för att det ska gå
att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bok
föringen. Till räkenskapsinformationen hör även systemdokumentation
och behandlingshistorik.
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar och uppgifter
i allmänna handlingar. Som gallring räknas även åtgärder som medför
informationsförlust, förlust av möjliga informationssammanställningar,
sökmöjligheter eller möjligheter att fastställa informationens autenticitet.
Kommentar: Riksarkivet ger i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ut allmänna råd om gallring för olika områden. Bevarande av räkenskapshandlingar behandlas i Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av vissa
handlingar i kommunernas och landstingens arkiv (RA-FS 1997:8). Där ges rekommendationer om bevarande av vissa räkenskapshandlingar för all framtid.
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4.2.2 Regler om bevarande och gallring för statliga myndigheter
För räkenskapsinformation finns regler i förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring. Där framgår (1 § andra stycket och 5 § 4) att en
statlig myndighet ska bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i arkivlagen och arkivförordningen.
Regler om statliga myndigheters arkiv finns förutom i arkivlagen och
arkivförordningen (1991:446) i Riksarkivets tillämpningsföreskrifter.
Se www.ra.se/RA. En statlig myndighet får gallra allmänna handlingar
endast om det finns föreskrifter eller beslut om gallring. Med gallring
menas att förstöra allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar. Som gallring räknas även åtgärder som medför informationsförlust, förlust av möjliga informationssammanställningar, sökmöjligheter
eller möjligheter att fastställa informationens autenticitet.
Förluster uppkommer i allmänhet vid byte av medium, t.ex. vid
utskrift på papper eller mikrofilm av upptagningar för automatiserad
behandling och vid konvertering mellan olika format i elektronisk miljö.
Konvertering kan dock i vissa fall ske med endast försumbara förluster. Så
är fallet om konverteringen fullt ut är reversibel, dvs. att handlingarnas
ursprungliga skick kan återställas utan dröjsmål. Sådan gallring kan ske
med stöd av Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6). Myndighetens
tillämpning av de generella gallringsföreskrifterna ska dokumenteras. För
konvertering som är irreversibel, dvs. handlingarnas ursprungliga skick
kan inte återställas utan dröjsmål, krävs särskilt gallringsbeslut av Riks
arkivet.
I enlighet med Riksarkivets gallringsföreskrifter ska vissa räkenskapshandlingar bevaras för all framtid medan andra får gallras efter viss tid.
Verifikationer får gallras tidigast 10 år efter utgången av det räkenskapsår
som handlingen avser. Handlingar som får gallras ska som huvudregel
bevaras i ursprungligt skick fram till gallringstidpunkten. Som tidigare
nämnts kan dock försumbara förluster i samband med konvertering ske
med stöd av RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6.
För överföring som sker under bevarandetiden och som medför större
förluster, t.ex. överföring till annat medium, krävs att Riksarkivet beslutar i varje enskilt fall (se 3 § RA-FS 2004:3).
Kommentar: Riksarkivet har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om
gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2004:3). Föreskrifterna avser
räkenskapshandlingar, inte räkenskapsinformation som är det begrepp som


Gallring får endast ske av verifikationer som inte har annan funktion än vad som avses i
gällande författningar inom räkenskapsområdet.
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används i bokföringsförordningen. Anledningen är att tryckfrihetsförordningens
handlingsbegrepp ligger till grund för Riksarkivets föreskrifter om bevarande och
gallring. För att betraktas som bevarad ska en faktura vara i ursprungligt skick, dvs.
samtliga betydelsebärande data ska finnas kvar, fakturan ska kunna presenteras på
samma sätt som när den kom in till myndigheten. Även möjligheter att bedöma
fakturans autenticitet ska finnas kvar. Om Svefakturan används utan konvertering
och bevaras oförändrad blir rutinerna normalt förenliga med arkiv- och redovisningsförfattningarna, utan särskilda åtgärder. Konverteringar bör därför undvikas
i den mån det är möjligt, om det inte är fråga om enbart konvertering till s.k.
inhouseformat, dvs. enkel översättning utan förändring av informationsinnehåll
och struktur.

4.2.3 Frågor om ursprungligt skick
Utväxling av e-fakturor mellan olika miljöer kan inte alltid ske utan
tekniska anpassningar.
Kommentar: Det kan vara fråga om enkla översättningar, såsom en anpassning
till en ny version av standarden för fakturans format, där informationsinnehållet
finns kvar och kan presenteras oförändrat. I sådana fall blir den konverterade
e-fakturan räkenskapsinformation medan ursprungsmeddelandet inte behöver
hanteras som sådan information. Det förekommer emellertid även andra slag av
konverteringar som kan leda till att viss information ändras, tas bort eller läggs till.
Ändringar kan vara begränsade till rena översättningar för olika miljöer, t.ex. så att
avsändarens system hanterar valutakod med siffror medan valutakoden hos mottagaren hanteras med bokstäver (752 översätts till SEK). Andra ändringar går längre
än till rena översättningar så att t.ex. rabatt anges i procent i det ena formatet men
som rabattbelopp i det andra samtidigt som procentsatsen tas bort, en ändring
som vid behov kan återskapas (den är reversibel). I andra fall kan ändringen inte
återskapas (den är irreversibel), t.ex. när deltotaler summeras och endast summan
finns kvar. Det förekommer också att information tas bort avsiktligt, t.ex. en länk
till en logotyp som upplevs som meningslös i sammanhanget, eller oavsiktligt när
t.ex. det format från vilket konvertering sker är betydligt mera omfattande än
mottagande format så att ”överblivna” uppgifter faller bort. Slutligen förekommer det att information läggs till om det format som mottagaren använder kräver
uppgifter som inte skickas med i ursprungsformatet, t.ex. att artikelnummer från
avsändaren vid konvertering kompletteras med artikelbenämning från en databas
hos mottagaren.

Skatte- och redovisningsförfattningarna förstås normalt så att en mottagen faktura utgörs av den färdiga handling som har ställts ut av avsändaren, dvs. av alla uppgifter som finns i handlingen. Frågan om vad som
utgör räkenskapsinformation vid elektronisk fakturering utreds inom
Bokföringsnämnden. I avvaktan på ett klarläggande saknas det underlag
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för att vid konvertering ta bort eller ändra det ursprungliga informationsinnehållet. E‑fakturan bör därför – om informationsinnehållet
ändrats – bevaras så som den togs emot.
Kommentar: Denna bedömning gäller även om de uppgifter som kvarstår
oförändrade svarar mot vad som utgör obligatoriska uppgifter enligt skatte- och
redovisningsförfattningarna. Skulle Bokföringsnämndens kommande arbete leda
till annan bedömning krävs beslut om gallring för att myndigheter enligt arkivförfattningarna ska få konvertera räkenskapsinformationen; se vidare bilagda guide
för utformning av lösningar för konvertering, sidan 24.

Här behandlas inte hur e-fakturor ska göras läsbara.

4.3 Tidpunkt för bokföring
Ekonomiska händelser ska bokföras så snart den bokföringsskyldige har
tillgång till tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra händelsen på ett
godtagbart sätt. För ekonomiska händelser vid vilka faktura vanligen
upprättas kan bokföring dock anstå till dess faktura upprättas eller mottas eller enligt god affärssed hade bort föreligga. En ekonomisk händelse
får bokföras senare om det finns särskilda skäl och det är förenligt med
god redovisningssed.
Kommentar: Meddelanden som inte kan hanteras på grund av brister i
tekniskt format eller liknande, men som ändå når fram till mottagaren, hanteras i praktiken ofta så att mottagaren begär ett nytt meddelande. Situationen är
inte den att en uppgift saknas i en mottagen faktura utan att den handling som
mottagits är oläsbar. En begäran om rättelse och svar med ett korrekt meddelande
kommer vanligtvis till handa inom kort. Bokföring kan naturligtvis inte ske på
grundval av en försändelse som är oläsbar.
I de fall där ett tekniskt fel uppkommer vid överföringen så att en faktura inte
är läsbar och ett nytt, läsbart meddelande sänds är det ursprungliga meddelandet
sannolikt inte att anse som räkenskapsinformation. Rutinen för sådan hantering
av fel ska framgå av dokumentationen av redovisningssystemet. Vidtagna åtgärder
ska framgå av behandlingshistoriken.



Kontanta in- och utbetalningar ska dock bokföras senast påföljande arbetsdag.
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4.4 Mellanaktörer
En myndighet som anlitar en mellanaktör svarar enligt redovisnings- och
arkivförfattningarna för de åtgärder som mellanaktören vidtar. Detta
innebär att konvertering vid avsändande genom en mellanaktör, eller
efter det att en handling nått en mottagningsfunktion som sköts av
annan, får ske endast på huvudmannens uppdrag.
Kommentar: I praktiken anlitar myndigheter ofta mellanaktörer för att hantera e-fakturor. En myndighet är enligt redovisningsförfattningarna ansvarig även
för mellanaktörens åtgärder (jfr 3.10). Den dokumentation av redovisningssystem
som en bokföringsskyldig har att upprätta ska även omfatta åtgärder som mellanaktören utför för myndigheten. Denna beskrivning ska omfatta bl.a. konvertering,
hantering av fel, arkivering och gallring. En myndighet behöver beakta dessa frågor
redan när myndigheten upphandlar en sådan funktion och säkerställa att mellanaktören agerar i enlighet med de överenskommelser som träffas; jfr 30 § personuppgiftslagen (1998:204).

Genom att på förhand lägga fast tekniska regler för varje konverteringsprocess och tillämpa dem på ett förutbestämt sätt kan rutinerna göras
förenliga med författningsregleringen.
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Bilaga

Guide för utformning av lösningar för konvertering
I det praktiska arbetet med att införa en lösning för konvertering av efakturor är det lämpligt att göra följande genomgång: En myndighet bör
först planera och sätta upp lösningen (manuellt steg) genom att jämföra de
två meddelandeformat mellan vilka konvertering ska ske och utforma
översättningstabell, programinstruktioner och liknande. Myndigheten
behöver också testa lösningen och de tekniska kontroller som införs samt
dokumentera berörda från- och tillformat, inklusive versionsnummer,
samt hur konverteringen mellan dem har lösts. Det bör särskilt dokumenteras om konverteringsreglerna har kunnat utformas heltäckande. Annars
redovisas vilka uppgifter som inte kan tas omhand, vilka som ändras eller
vilka som måste läggas till vid en konvertering. Ansvariga beslutsfattare
tar ställning till och dokumenterar sin bedömning av beskrivningarna
av förfarandet för att konvertera och resultaten enligt protokoll från
tester. Samtidigt tar myndigheten ställning till den planerade lösningens
förenlighet med föreskrifterna i skatte-, redovisnings- och arkivförfattningarna och dokumenterar sin bedömning (manuellt steg). Materialet utgör
dokumentation av redovisningssystemet och utgör därmed räkenskaps
information.
Härefter vidtar den operativa hanteringen – konvertering i driftsmiljö
(helautomatiskt steg) – där enskilda fakturameddelanden omvandlas automatiskt enligt den beslutade och dokumenterade konverteringslösningen.
Behandlingsreglerna tillämpas här på ett förutbestämt sätt på samtliga
berörda fakturameddelanden. Av dokumentationen av redovisnings
systemet framgår vilket schema som använts för konverteringen av
fakturameddelandena.
I de fall informationsinnehållet i fakturan förändras vid en konvertering ska e-fakturan bevaras så som den togs emot. E-fakturans syntax och
transportprofil utgör sannolikt inte räkenskapsinformation, utöver den
systemdokumentation och behandlingshistorik som ska finnas.
Genom att på förhand lägga fast regler för varje konverteringsprocess och til�lämpa dem på det förutbestämda sättet kan det säkerställas att rutinerna blir
förenliga med författningsregleringen.

Handledning för myndigheters hantering av
rättsfrågor vid elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering börjar bli vanligt inom både offentlig
och privat sektor.
Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter senast
från den 1 juli 2008 ska hantera sina inkommande och utgående
fakturor elektroniskt. Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
har beslutat om en standard för e-fakturor i staten, och det är
Svefakturan eller formellt SFTI Basic Invoice.
För att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer vid övergång
till elektronisk fakturering och underlätta hanteringen av
e-fakturor har denna handledning utarbetats inom ramen för
arbetet med att främja användningen av elektronisk handel och
e-fakturering som ESV, Sveriges Kommuner och Landsting och
Verva bedriver under begreppet SFTI (Single Face To Industry).
Det har skett inom en arbetsgrupp med företrädare för ESV,
Bokföringsnämnden, Riksarkivet, Skatteverket, Föreningen
Sveriges Kommunalekonomer, Sveriges Kommuner och
Landsting, Verva samt några advokat- och revisionsbyråer.
I handledningen redovisas hur e-fakturor, speciellt Svefakturan,
kan användas enligt gällande rätt. Det gäller såväl enligt
redovisningslagstiftning som civilrätt samt frågor om
mellanaktörer, konvertering, arkivering och gallring.
Denna handledning riktar sig i första hand till verksamhets
ansvariga inom offentlig sektor som inför eller redan använder
elektroniska rutiner för att hantera fakturor: huvudsakligen
jurister, ekonomer och IT-ansvariga. Handledningen kan
dessutom vara av intresse för leverantörer och revisorer med
flera som är verksamma på området.
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